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МЕСТНОСТТА СТАНАТА  
 С НОВ ОБЛИК 

Местността Станата е добре позната и 

е емблематично място за поколения 

новопазарци. 

На 18.12.2020 год. Община Нови пазар 

сключи договор за представяне на без-

възмездна финансова помощ по Прог-

рамата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 год., съфинаси-

рана от Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони. 

Конкретната насоченост е да се развие 

туристическия потенциал на територи-

ята на Община Нови пазар в местност-

та Станата. 

С реализиране на проекта е постигната 

целта на процедурата за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ: 

“Развитие на туризма и туристическия 

потенциал на територията на МИГ 

„Нови пазар – Каспичан”. Подпомага 

се и осъществяването на Специфична 

цел 1. 2. от Стратегията за ВОМР на 

МИГ „Нови пазар-Каспичан”, а имен-

но: Осигуряване на естетично и дина-

мично пребиваване на туриста чрез из-

граждане на съпътстваща спортна,  

социална, културна и техническа инф-

раструктура. 

Това е една стъпка за създаване на мо-

дерна туристическа инфраструктура и 

атракции за посетителите, което дава 

възможност за развитие на туристичес-

кия потенциал на Общината. 

Източник: Община Нови пазар 

НОВИ ПАЗАР 
В Е С Т Н И К  ДНЕС 

Брой  9 (9),  септември - октомври 2021 г. Броят се разпространява безплатно 

https://novipazar.bg/wps/portal/municipality-novipazar/home
https://chitalishte-np.com/library/
https://60city.net/
https://tv-novipazar.alle.bg/


 

ПРАЗНИК НА НОВИ ПАЗАР Страница 2 

Н о в и  п а з а р  д н е с   

През 40-те години у 

новопазарци назрява 

идеята за построява-

не на черква ,,дето да 

се черкуват и окол-

ните малки селца”. 

Новопазарци изпра-

щат двама от най - 

авторитетните и ува-

жавани съграждани - 

Петко Курокглу и  

Вълчо Станеоглу при 

варненския владика, 

за да издействат раз-

решение за строеж.  

В центъра на маха-

ла ,,Варош”, в дворо-

вете на П. Куроглу  и 

Люцкан Дяков Ива-

нов е мястото, където 

е започнал строежът 

на църквата. След 

като всичко е готово, 

новопазарци повик-

ват познатия им 

майстор Вълко, кой-

то изгражда килий-

ното училище. Майс-

торът се отзовава и 

през 1850 г. строежът 

започва. За зографис-

ването са повикани 

майстори-зографи. 

Новата черква е осве-

тена от варненския 

владика Порфирий 

през м.октомври  

1852 г.  

Черковната сграда 

била с ориентация 

изток-запад, вкопана 

дълбоко в земята, 

като над повърхност-

та се издигала на 1-

1,5, съгласно изиск-

ванията на турските 

власти. Черквата но-

села името ,,Св. Па-

раскева”. 

В средата на 30-те 

години на миналия 

век черквата изгаря 

по неизвестни причи-

ни и до построяване-

то на нова службите 

се водят в гробищния 

параклис.  

На основите на ста-

рия храм е построен 

и осветен нов през 

1939 г.  

Той съществува и 

досега. Представлява 

еднокорабна, едноаб-

сидна сграда с бал-

кон. Иконостасът е 

семпъл, с икони на-

рисувани в полуака-

демичен стил. 

ЦЪРКВАТА ,,СВЕТА ПЕТКА” В НОВИ ПАЗАР 

Песен за Нови пазар 

(Върбан Сейков) 

Точно под слънцето Бог е създал 

най-топлия град на земята. 

Весел, нарекъл го Нови пазар -  

сърцето на бялото злато. 

Плиснал река. И запалил звезда. 

И облаче с люляк накичил. 

Пролетни птици завили гнезда, 

момите – китки в косите. 

Волен гидия се хващал в хоро.  

Кервани минават – остават … 

Вълк се превръща в куче добро. 

До славея врани запяват… 

 

Конят на хана влюбен се спрял 

и ханът – горд вдигнал десница: 

-Дом за България тук съм избрал, 

да се раждат деца и пшеница! 

Горди дедите под кръстове спят, 

богати от жертви и слава. 

Верни потомци по белия свят 

живота с любов продължават. 

Знай род и родина! Разказвай! И пей! 

Дай знак, че те има! И се гордей! 

С цвете и песен докрай да вървим, 

земен, небесен град, наш любим. 

Мария  Иванова 
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Идеята за читалище 

назрява в Нови пазар 

още през 1868-1869г. 

Иван К. Радов още в 

1869г. нарича неделно-

то училище  ,,будуще 

читалище”. По негова 

и н и ц и а т и в а  н а 

25.10.1872 г. в Нови 

пазар официално е отк-

рито местното читали-

ще ,,Св. Димитър”.  

Целите и задачите на  

новото читалище са 

посочени в една пре-

писка, която гласи : 

,,Читалището в Ени 

пазар ся състави или 

основа с наставянето 

на учителя Ив. Кост. и 

други по-събудени мла-

дежи с намерение: да 

се направят младежи-

те към прочитание; да 

ся събира едно коли-

чество пари от члено-

ве и волна помощ, а с 

лихвите да ся купуват 

книжки за сиромашки-

те деца;  да ся поддър-

жа по един от българ-

ските вестници и да ся 

снябди читалището с 

по една книга от изда-

дените до сега българ-

ски книги. За настоя-

телството: Ив. Кос-

тадинов.”  

На 08. 05. 1947 г. се 

провежда общо събра-

ние. Изказалите се Ст. 

Стоименов, Т. Стоянов 

и Ст. Иванов дават сво-

ето одобрение за свър-

шената от настоятелст-

вото работа по преуст-

ройството на читалищ-

ната дейност. Предсе-

дателят Климент Кур-

тев прави предложение 

за смяна името на чита-

лището. Създадено 

още през турско време, 

за да прикрива своята 

борческа и революци-

онна дейност, тогава е 

оправдавало името си 

Свети Димитър, но 

днес, когато времената 

са коренно променени 

и  в  п о н я т и е т о 

„читалище” се влага 

ново съвременно съ-

държание, наложител-

но е това наименование 

да бъде сменено с но-

во, по – подходящо. 

Настоятелството прави 

предложение в бъдеще 

читалището да носи 

името на най – великия 

ни поет и борец за на-

родна свобода Христо 

Ботев, който още на 

времето си е имал едно 

твърде правилно отно-

шение по въпроса за 

народната просвета. 

ЧИТАЛИЩЕТО В НОВИ ПАЗАР - ПРЕДИ И СЕГА 

Новата читалищна сграда, строена през 1972 - 85 година 

Старата читалищна сграда, строена през 1928-31 година 
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Кметът на Община 

Нови пазар Георги Ге-

оргиев отново посети 

ветерана от Втората 

световна война Дими-

тър Митев, по случай 

98-мия му рожден ден. 

Г-н Георгиев му под-

несе бутилка вино, 

торта и пожела здраве 

и още много такива 

срещи с ветерана. 

Жестът развълнува 

рожденика и го про-

сълзи, след което той 

благодари за внимани-

ето и подаръците, с 

които го почитат всяка 

година. 

Сред гостите, дошли 

да поздравят рождени-

ка, бяха и началникът 

на Военното окръжие 

Шумен – подполков-

ник Георги Георгиев, 

както и Николай Ка-

лев – бивш военен пи-

лот и председател на 

общинския съвет на 

БС П  в  Ш ум ен .  

От своя страна, те из-

казаха благодарност, 

за постоянните грижи 

и вниманието към бай 

Димитър от Общинс-

кото ръководство на 

Нови пазар и кмета  

на село Стан г-н  

Валентин Димитров. 

РЕДНИК МИТЕВ НА 98 ГОДИНИ 

Източник: Община Нови пазар 

През 2020 година, по 

инициатива на кмета 

на Община Нови па-

зар, беше организира-

на юбилейна среща на 

семействата, сключи-

ли граждански брак,  

преди 50 години,  

която се състоя в мно-

гофункционалната 

зала на общинска ад-

министрация. Въпре-

ки невъзможността 

юбилярите през тази 

2021 година да бъдат 

събрани заедно, пора-

ди здравните мерки, 

традицията е запазе-

на. 30 Златни двойки 

от Община Нови па-

зар отбелязват своя 50

-годишен съвместен 

живот и през тази го-

дина. 

Част от тях бяха лич-

но уважени от кмета 

на  Нови  пазар  

г-н Георги Георгиев и 

зам.-кмета г-жа Зла-

тина Таскова с пода-

ръци и пожелание за 

още дълги, здрави и 

щастливи години се-

меен живот. Този мил 

жест трогна и просъл-

зи семействата, които 

са успели да съхранят 

обичта си през десет-

ките години съвмес-

тен семеен живот. 

 

Събитието е част от 

програмата за празни-

ка „Дни на моя град“. 

30 ДВОЙКИ В ЮБИЛЕЯ  
„50 ГОДИНИ ЗАЕДНО“ 

Източник: Община Нови пазар 
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ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР С НОВА ПРИДОБИВКА - 
МОДЕРЕН, ИНФОРМАЦИОНЕН LED ЕКРАН 

Екранът е монтиран в 

централната част на 

града, срещу общинс-

ка художествена гале-

рия „Петър Персенги-

ев“. 

Чрез него жителите и 

гостите на Нови пазар 

ще получават важна и 

актуална информация 

за дейността на об-

щинска администра-

ция и общински съвет 

– Нови пазар, общест-

вени събития, култур-

ни и спортни меропри-

ятия. LED екрана е с 

размери 1,96 метра 

ширина и 0,96 метра 

височина и е закупен с 

общински средства. 

Видео технологията 

позволява възможност 

за поточно, циклично 

или периодично визуа-

лизиране на информа-

цията. 

На жителите на общи-

ната, както и на юри-

дически лица осъщест-

вяващи дейност на те-

риторията на община-

та, се предоставя въз-

можност за публику-

ване на рекламни съ-

общения, обяви и дру-

ги. За целта желаещи-

те подават заявление 

по образец и заплащат 

такса в размер на 1,50 

на минута за физичес-

ки лица и 3,50 на ми-

нута за юридически 

лица. 

Официалната инфор-

мация може да наме-

рите в сайта на Общи-

на Нови пазар. 

Източник: Община Нови пазар 

В градският парк в 

Нови пазар вече има 

нова модерна пло-

щадка за свободно 

разхождане на куче-

та. 

 Площадката е с раз-

мери 15 х 25 метра и 

е първата по рода си 

за града. Тя е подхо-

дяща за разходка 

както на по-малки, 

така и на по-големи 

п о р о д и  к у ч е т а .  

Оборудвана е с  

различни съоръже-

ния за игра на  

домашните любим-

ци. На територията 

на площадката са 

поставени пейки, 

предназначени за от-

дих и почивка за сто-

паните на четирино-

гите. Монтирани са 

кошчета за отпадъци. 

И з п ъ л н и т е л  н а  

с т р о и т е л н о -

монтажните дейнос-

ти е Общинско  

предприятие „Нови 

пазар“, а обектът е  

изцяло финансиран 

от Община Нови  

пазар. 

НОВИ ПАЗАР С НОВА ПЛОЩАДКА ЗА СВОБОДНО  

РАЗХОЖДАНЕ НА КУЧЕТА 

Източник: Община Нови пазар 
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Продължават ремонт-

ните дейности и обно-

вяването на пенсио-

нерските клубове в 

община Нови пазар. 

Клуб „Здравец“ е с 

нова придобивка – те-

левизор. Преди време 

печката на дърва е за-

менена с климатик. 

Предстои ремонт на 

санитарния възел. До 

дни старото тоалетно 

клекало ще бъде под-

менено с тоалетна чи-

ния. 

В клуб „Пролет“ е 

подменена старата 

дограма с ПВЦ. Мон-

тиран е нов климатик. 

В клуба на глухите и в 

момента текат ремон-

ти. Там се извършват 

цялостни ремонти на 

помещенията, полага-

не на мазилка и боя-

дисване, предстои 

подмяна на подовата 

настилка, монтиране 

на нови осветителни 

тела, нови пердета и 

оборудване на поме-

щенията. 

В същата сградата е 

направен основен ре-

монт на санитарните 

възли, които се нами-

рат на втория етаж. 

Там това се случва за 

първи път, откакто е 

построена сградата. 

Коментар на Георги 

Георгиев: 

„Обновлението на 

пенсионерските клу-

бове в общината ще 

продължи и през след-

ващата година. Стара-

ем се всяка година да 

отделяме средства за 

ремонти на клубовете, 

детски градини, учи-

лища, детски площад-

ки и други. 

Предстои отваряне на 

нов пенсионерския 

клуб  в  квартал 

“Възраждане” с което 

ще изпълним още ед-

но обещание, дадено 

през 2019 година. 

Ще продължим да ра-

ботим с грижа и вни-

мание към различните 

поколения, за да се 

чувстват комфортно 

всички наши съграж-

дани.“ 

ОБНОВЯВАНЕТО  НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ  
КЛУБОВЕ В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ПРОДЪЛЖАВА 

Източник: Община Нови пазар 

ДЕТСКИ КЪТ “ГЪБКАТА” ПРЕУСТАНОВЯВА  

ДЕЙНОСТ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

Министерството на 

труда и социалната 

политика спусна ре-

шение за временно 

преуста-

новяване 

на дого-

ворите по 

процеду-

ра за пре-

доставяне 

на безвъз-

м е з д н а 

финансо-

ва помощ 

„Д е т с к и 

кътове “ . 

Решение-

то влиза в сила от 

днес, 7.10.2021 г., до 

края на месец октомв-

ри, тази година. 

Решението е взето във 

връзка с въведените 

временни противое-

пидемични мерки на 

т е р и т о р и я т а  н а  

Република България  

и заповед на Минис-

търа на здравеопазва-

нето № РД-01-748 от 

02.09.2021 г. 

Източник: Община Нови пазар 
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Община Нови пазар 

закупи 400 броя кон-

тейнери за смет, като 

предстои да се закупят 

още 80 броя, които ще 

бъдат разпределени на 

територията на цялата 

община. 

През 2020 година бяха 

закупени над 300 нови 

контейнера, с цел да се 

подновят старите и не-

годни за употреба. 

До края на годината 

предстои закупу-

ването на 2 броя 

специализирани 

камиона за смето-

събиране и смето-

извозване. В ход е 

процедура за из-

бор на изпълни-

тел. 

В момента смето-

събирането и сме-

тоизвозването се 

извършва от част-

на фирма. 

С тази стъпка целим да 

намалим разходите за 

почистване и подоб-

рим качеството на ус-

лугата, която е сериоз-

но финансово перо, 

заплащано от всички 

нас. 

Очакваме това да стене 

факт в началото на 

2022 година, за което 

ще ви информираме 

отново. 

СЕЛАТА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР  
С НОВИ КЪТОВЕ ЗА ОТДИХ 

През 2020 година Об-

щина Нови пазар кан-

дидатства към ПУДО-

ОС по Националната 

кампания „Чиста 

околна среда 2021 г.“ 

с проектни предложе-

ния за създаване на 

кътове за отдих в мал-

ките населени места. 

През месец март 2021 

година бяха одобрени 

и шестте проекта, кои-

то получиха финанси-

ране в рамките на на-

ционалната кампания 

„Чиста околна среда 

2021 г.“ 

За целта бяха извър-

шени дейности като: 

почистване, подравня-

ване и валиране с цел 

затревяване, поставяне 

на кошчета, пейки, 

беседки, улични со-

ларни лампи и др. в 

малките населени мес-

та. 

С решение на оцени-

телната комисия всич-

ки шест проекта бяха 

одобрени, като стой-

ността на всеки един 

проект е около 10 000 

лв., а общата сума въз-

лиза на 59714 лева. 

Проектите се реализи-

раха в селата Пресел-

ка, Стан, Мировци, 

Памукчии, Правенци 

и Стоян Михайловски. 

Жителите на тези на-

селени места вече 

имат прекрасни места 

за отдих и срещи, с 

което се надяваме, че 

сме допринесли за 

техния по-пълноценен 

и социален живот. 

На финала са и ремон-

тните дейности на 

кметствата в тези села. 

Извършиха се частич-

ни и пълни ремонти на 

покриви, шпакловка и 

боядисване на коридо-

ри и помещения, под-

мяна на ПВС дограма, 

ремонти на ВиК инс-

талации, закупени и 

монтиране на нови 

климатици, на част от 

кметствата бяха под-

мени врати и оборуд-

ване за канцелариите. 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР С АНГАЖИМЕНТ ЗА  

СМЕТОСЪБИРАНЕТО И СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО 

Източник: Община Нови пазар 
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Камерен танцов състав 

“Китка” - с. Памукчии 

записа успешно предс-

тавяне на 11-ия Между-

народен  фестивал 

“Море от ритми”, който 

се състоя в морската 

перла Балчик. Танцьо-

рите от Камерен танцов 

състав “Китка” защити-

ха достойно името на  

Община Нови пазар и 

на местното читалище в 

село Памукчии. 

Компетентното жури 

им връчи втора награда. 

ТАНЦЬОРИТЕ ОТ КТС “КИТКА”  
С. ПАМУКЧИИ С ВТОРА НАГРАДА ОТ 

ФЕСТИВАЛА В БАЛЧИК 

3 ГОДИНИ КТС “КИТКА” 
Камерен танцов състав 

“Китка” е създаден на 

23 август 2018 г. от 

Даниела Голбан, чита-

лищен секретар в село 

Памукчии.  Танцовият 

състав взема участия в 

множество национал-

ни и международни 

фестивали.  

“Китен и приятели” 2020 

Събор на читалищата - гр. Бяла, 2021 

Фолклорен  
фестивал,  

с. Водица, 2019 
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Един по-различен час 

в училище - забавен и 

интересен. 

Читалищна библиоте-

ка "Иван Радов" обо-

соби класна стая в иг-

ротеката на ДО, в коя-

то ученици и учители 

да провеждат своите 

уроци на различни те-

ми по учебните пред-

мети. 

С изнесен урок посве-

тен на 4 октомври  - 

Световен ден за защи-

та на животните, уче-

ниците от 4 б клас с 

кл. р-л Грета Чилиева, 

участваха със знания и 

преживявания в пре-

зентацията, подготве-

на от библиотекарката  

г-жа Наталия Недел-

чева.  След това тър-

сиха любопитна ин-

формация за животни-

те и растенията в ен-

циклопедии. Прочето-

ха най-интересните 

факти на своите съу-

ченици, а след това 

всеки ученик получи и 

безплатна читателска 

карта за библиотеката. 

ИЗНЕСЕН УРОК В БИБЛИОТЕКАТА 

На 22 октомври 2021г. 

ученици  от СУ 

“Васил Левски”, биб-

лиотеката в Нови па-

зар и РБ “Стилиян Чи-

лингиров” град Шу-

мен се включиха в 

CodeWeek 2021, която 

се проведе от 9 до 24 

октомври.  

Европейската седмица 

на програмирането е 

инициатива, насочена 

към гражданите, коя-

то има за цел да пред-

стави програмирането 

и цифровата грамот-

ност на всички по за-

бавен и развлекателен 

начин.  

Децата от група по 

интереси „Дигитален 

свят”, към СУ “Васил 

Левски“, си припом-

ниха знанията от 4 

клас за блоково/

визуално програмира-

не и с програма 

Scratch  направиха 

програма за управле-

ние на роботчета 

Финч. 

Програмната реализа-

ция на движението на 

робота бе усвоена от 

децата с лекота, пре-

дизвика интереса и 

разпали ентусиазма на 

младите програмисти 

от 5 - ите класове към 

СУ „Васил Левски”.  

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО С 

УЧЕНИЦИ ОТ СУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГРАД НОВИ ПАЗАР 
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Царичина - съдбовен 

контакт представя ис-

тината за най - загадъч-

ната, вероятно и най-

оклеветената, експеди-

ция в най-новата бъл-

гарска история, видяна 

през очите на прекия 

участник в събитията, 

който е определял тех-

ния ход и е прозрял 

техния смисъл. Любоз-

нателният читател вече 

може да се докосне до 

тази истина.   

Ели Логинова завърш-

ва Лондонския колеж 

по класическа хомеопа-

тия. От години изучава 

и прилага нетрадици-

онни методи за лече-

ние. Основава Център 

за алтернативна меди-

цина, в който се изпол-

зват различни допълва-

щи се взаимно методи-

ки, насочени към пос-

тигане на цялостен 

психически и физичес-

ки оздравителен ефект. 

Многобройни са изяви-

те ѝ в български и чуж-

дестранни печатни и 

ел. медии.  

“ЦАРИЧИНА”, ЕЛИСАВЕТА ЛОГИНОВА 

“ПЪТЕПИСИ ЗА ДУШАТА НА БЪЛГАРИЯ” 
Ивинела Самуилова 

ни предлага различно 

по жанр, но не по-

малко вълнуващо ос-

мисляне на темата за 

родното. „Пътеписи 

за душата на Бълга-

рия“ не е просто пъ-

теводител. Всеки раз-

каз за пътешествията 

на авторката до раз-

лични кътчета на 

страната носи дълбо-

ко послание. 

Неочакваните срещи 

по пътя, поетичното 

преживяване на при-

родата, провокатив-

ният поглед към исто-

рията, задълбоченото 

вникване в традиция-

та, споделените сък-

ровени мисли и иск-

рената емоция ни по-

веждат към дълбини-

те на душата на Бъл-

гария. 

Поднесени увлекател-

но, затрогващо, но и с 

типичния за авторка-

та свеж хумор, пет-

найсетте истории зав-

ладяват, вдъхновяват 

за пътешествия и раз-

палват любовта към 

родното.  

Джон Тайри е изпълнен 

с гняв, той не познава 

майка си, мрази баща си, 

движи се с неподходящи 

хора и постъпва в армия-

та, за да избяга от мина-

лото си. Савана Лин 

Къртис е  отличничка на 

випуска, ръководи орга-

низация за подпомагане 

на бездомните и умее да 

преценява човек по очи-

те. Те са различни като 

морето и пясъка. Савана 

променя Джон, намира 

път към него и единстве-

на успява да проникне 

отвъд стените, които е 

изградил около себе си. 

Докосването между же-

ната с дъх на канела и 

Джон трае само миг, но 

оставя белег за цял жи-

вот. Всеки обикновен 

човек има своята нео-

бикновена история. Ни-

кълъс Спаркс умее да 

разказва тези истории, 

заредени с нежност и 

емоция, способни да раз-

вълнуват всяко поколе-

ние.  

“С ДЪХ НА КАНЕЛА”, НИКЪЛЪС СПАРКС 

“КРЪВ ОТ КЪРТИЦА”, ЗДРАВКА ЕВТИМОВА 

Със сборника си раз-

кази „Кръв от кърти-

ца“ Здравка Евтимова 

доказва, че е в състоя-

ние да правиa пано-

рамни художествени 

изображения на дейс-

твителността, но заед-

но с това и лаконични 

и точни анализи. Тя 

ни поднася творби, 

които внушават усе-

щане за цялостност на 

човешкия характер 

или за същността на 

дадено обществено 

явление. Тя умее да 

заинтригува не само 

българските читатели, 

тъй като темите, кои-

то разработва в твор-

чеството си, нямат 

тяснорегионален ха-

рактер, а поставят на 

дневен ред сложни 

общочовешки пробле-

ми. В същото време 

„вечните теми“ в ли-

тературата са обгър-

нати с българска ат-

мосфера и колорит.  
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ПРИЕМЕН ДЕН НА КМЕТА 

ТВ програма “Часът на Нови пазар” се 
излъчва понеделник, сряда и петък от 
18.00 часа по кабелната телевизия, на 
мястото на “Фолклор ТВ” от аналоговия 
сигнал. 

ТВ ПРОГРАМАТВ ПРОГРАМАТВ ПРОГРАМА   

ЧАСЪТ НА НОВИ ПАЗАРЧАСЪТ НА НОВИ ПАЗАРЧАСЪТ НА НОВИ ПАЗАР    

НОВО МЛАДЕЖКО ПРЕДАВАНЕ 

ПО ТВП “ЧАСЪТ НА НОВИ ПАЗАР“ 
От 17 септември, Община 

Нови пазар, започна излъч-

ване на ново младежко пре-

даване с автор и водещ Пе-

тър Петров.  

То ще се излъчва веднъж  

месечно. До този момент са 

излъчени две от предавания-

та, като темата на първото 

беше „Първият учебен ден“, 

а следващото, разбира се, бе-

ше в празничния дух на Но-

ви пазар.  

Желаем успех и много твор-

ческо вдъхновение на целия 

екип на предаването! 

Читалищна библиотека “Иван Радов” град Нови пазар 

ОБЯВЯВА 

От 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г. 

ДНИ БЕЗ ТАКСИ И ГЛОБИ 
Читателите, задържали  

по някаква причина 

книги на библиотеката 

повече от регламентирания срок, 

 могат да ги върнат в удобно за тях 

време - без глоби и санкции! 
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ЕСЕННА ИЗЛОЖБА В ОХГ “ПЕТЪР 
ПЕРСЕНГИЕВ” ГРАД НОВИ ПАЗАР 
Любители на изкуство-

то, по повод празнични-

те дни на град Нови па-

зар в галерия „Петър 

Персенгиев“ се откри 

изложба от фонда на га-

лерията. Сред тях са 

творби на бележити бъл-

гарски художници, като 

Стоян Венев, акад. Ру-

мен Скорчев, Васил Сто-

илов, проф. Теофан Со-

керов и други. Предста-

вени са и новопазарски 

автори, някои от които 

са Стефанка Гористано-

ва, Йордан Йорданов и 

Десислава Тивчева.  

Една от залите в галери-

ята е отделена за отличе-

ните в конкурсите за 

детско творчество, орга-

низирани от Община Но-

ви пазар. 

Изложбата ще продължи 

до средата на месец  

ноември. 


